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Budapest Főváros Önkormányzata a “Berzsenyi Dániel Gimnázium nevelőtestületének a 

főváros ifjú nemzedékéért és annak oktatásáért végzett kiemelkedő pedagógiai munkájáért” a 
PRO URBE BUDAPEST díjat adományozta 1996. november 15-én. 

A Berzsenyi Dániel Gimnázium 2003. január 01-je óta a „Minőségi nevelési-oktatási 
intézmény” cím birtokosa, és 2008. szeptember 20-a óta Tehetséggondozó Iskola.  

 
A Berzsenyi Dániel Gimnázium évtizedek óta a budapesti gimnáziumok élmezőnyében szerepel 

a nemzetközi és országos versenyek, valamint az egyetemi és főiskolai felvételik eredményét tekintve. 
Az elmúlt néhány év alapján - több éves átlagot tekintve - az iskolánkban végzett diákok közel 90%-át 
vették fel első nekifutásra a különböző felsőoktatási intézmények.  

 
Minden évben sok tanuló ér el kiváló helyezést az Országos Tanulmányi Versenyek országos 

döntőin, és egyéb országos, illetve nemzetközi versenyeken is, elsősorban matematikából, fizikából, 
informatikából és idegen nyelvekből, valamint nő a száma a biológia, a kémia és a humán területen 
versenyző diákjainknak is, mozgókép- és médiaismeret, filozófia, történelem és latin nyelv tantárgyakból 
is kimagasló eredményeket érünk el. A 2020-2021-es tanévben az OKTV-n 17 tantárgyból 78 diákunk 
indult,123 jelentkezéssel. 16 diák jutott a középdöntőbe és 5 fő ért el döntős eredményt (több tárgyból 
nem tartottak döntőt), valamint más országos versenyeken még 53 diákunk ért el szép helyezést. A 
verseny eredményeken túl büszkék vagyunk a folyamatosan emelkedő osztály- és iskola átlagokra. Az 
elmúlt tanévben az iskola átlaga 4,59, a legjobb osztályunk 4,81-es osztályátlagot ért el. A leggyengébb 
osztályunk is 4,28 - as átlagot ért el. 118 kitűnő tanuló volt és tanáraink 808 dicséretet osztottak ki. Az 
érettségi eredményeink is ezt tükrözik: 4,56-4,79 közötti átlagokat értek el diákjaink, 50 tanulónk szín 
jeles eredménnyel. A kétszintű érettségi bevezetésével az iskola támogatja tanulóit, hogy minél többen 
tegyenek emelt szintű érettségi vizsgát, ebben a tanévben 228 emelt szintű érettségit tettek diákjaink, 
ennek átlaga 79 %. Az elmúlt tanévben a járványügyi helyzet már lehetővé tette, hogy előre hozott 
érettségi vizsgákat is tegyenek diákjaink, de értékelésükre csak az írásbeli munkájuk alapján volt 
lehetőség. 

 
2020. március 16-tól, majd 2020. novembertől bevezetett online munkarend új helyzet elé állította 

az iskolákat, így a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárait és diákjait is. A digitális oktatás hatásait egy, az 
egész iskolára kiterjedő, reprezentatív kérdőív és megbeszélések segítségével értékeltük, a legfontosabb 
következtetéseket levontuk. Az elmúlt tanévben az iskola pszichológus segítségével készült felmérés az 
online oktatás hatásait vizsgálta, ami sok feladatot ad Kollégáinknak. Az észrevételeink: Minden ember 
más, így az online térre is másként reagál, voltak „elveszett” és „kiviruló” diákok, virtuóz és gyakorló 
Kollégák. Hatalmas előnyként éltük meg, hogy saját tempónkban dolgozhattunk, ám „a közösség 
szempontjából tragédia volt a digitális munkarend”. A kommunikáció hiánya gondot okozott. 
Összességében iskolánk mégis jól vizsgázott, a tananyagokat befejeztük, az év végi és az érettségi 
eredmények pedig magukért beszélnek. 

 



Az elmúlt tanév másik megoldandó feladata volt az új NAT elindítása. A Berzsenyi Dániel 
Gimnázium büszkén őrzi hagyományait, így a folyamatosan tökéletesedő tagozataink és sávos 
nyelvoktatásunk megtartásával készítettük el az új kerettantervhez igazodó helyi tanterveinket, ezek 
eredményességét csak remélni tudjuk. 

Az idegen nyelvek oktatása kiemelt feladataink közé tartozik minden osztályunkban. Nyelvi 
osztályunkban francia-angol, német-angol és olasz-angol speciális tantervű osztályt indítunk emelt 
óraszámmal. A nyelvi tagozatunkon újdonságként jelenik meg a 11. évfolyamon, ill. a 12. évfolyamon 
fakultatívan felvehető 3. idegen nyelv választása. A többi, nem nyelvi osztályunkban az első idegen 
nyelvet (angol) sávos rendszerben tanítjuk, ami lehetővé teszi, hogy minden tanuló a neki 
legmegfelelőbb szinten tanulja az angol nyelvet, és amennyiben lehetőség van rá a második idegen 
nyelvet is. A sávos nyelvoktatás keretében 9. osztálytól tanítjuk az angol nyelvet heti 4 órában 3 éven 
keresztül. A második idegen nyelv 10. osztályban lép be; francia, német, olasz, orosz és latin közül lehet 
választani. Érettségiző évfolyamainkon a végzettek szinte mindegyike rendelkezik 1 középfokú 
nyelvvizsgával, de több diákunk szerez 2 nyelvvizsgát, és egyre többen teszik le a felsőfokú C típusú 
állami nyelvvizsgát is. 

 
Mindegyik osztályunkban csoportbontásban tanítjuk a tagozatos tárgyakat, az informatikát, a 

matematikát és az idegen nyelveket. 
 
Az iskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, így lehetőségünk van kedvezményes 

diákcserék lebonyolítására. Diákjaink rendszeres kapcsolatban állnak olasz, német, francia, angol, svéd 
és lengyel iskolákkal, állandó élő kapcsolatunk van a brassói magyar tannyelvű középiskolával. Tanulóink 
számára nyaranta erdélyi táborozásra nyílik lehetőség Székelyzsomborban. 

 
 

 
I. 
 

TÁJÉKOZTATÓK 
 

 
2021. szeptember 22-én (szerda) 17 órától szülői tájékoztatót tartunk az iskolánkban folyó négy és hat 
évfolyamos képzésről. 
A diákok a Nyílt Napokon ismerkedhetnek az iskolával, sajnos ebben a tanévben is a járványügyi helyzet 
határozza meg a bemutatkozásunk módját. A tervezett időpont 2021. november 18-én (csütörtökön) és 
19-án (pénteken), amennyiben nem tudunk élőben találkozni virtuális bemutatkozást szervezünk leendő 
diákjainknak. 
Délelőtt nyílt órákat tervezünk, amelyekről a honlapunkon lehet majd tájékozódni. A nagy érdeklődés miatt 
csak előzetes Internetes bejelentkezés alapján fogadjuk a diákokat a délelőtti órákon. (A bejelentkezésre 
2021. november 15-én délutántól lesz lehetőség, ekkor nyitjuk meg a felületet.)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. 
 

TANTÁRGYI TERÜLETEK (TAGOZATOK) KÓDJAI 
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klasszikus humán tantervű osztály 2000 

komplex természettudományi osztály: biológia-kémia 3100 

komplex természettudományi osztály: fizika 3200 

idegen-nyelvi osztály: olasz-angol szak 4100 

idegen-nyelvi osztály: francia-angol szak 4200 

idegen-nyelvi osztály: német-angol szak 4300 

négyosztályos matematika osztály 1100 

speciális tantervű hatosztályos matematika osztály 1000 

 
 
 

III. 
 

KÉPZÉSI RENDSZERÜNKRŐL 
 
Iskolánkban évfolyamonként négy speciális tantervű osztály van. Alaptantervi osztályt nem indítunk. 
Mindegyik osztályunkba csak felvételi vizsgával lehet bekerülni. 
 
 

1.  Klasszikus humán speciális tantervű osztály (négy évfolyamos, tagozatkódja: 
2000): 
      

Emelt óraszámban egyedi tanterv szerint tanítunk magyart és történelmet. Ez nemcsak a 
tantárgyak részletesebb, alaposabb tanítására nyújt lehetőséget, de alkalmat teremt a két tantárgy 
összehangolására.  

Ebben az osztályban az első idegen nyelv az angol (sávos rendszerben). Második idegen 
nyelvként választható a francia, német, olasz, orosz közül egy (10. osztálytól), és harmadik nyelvként 
mindenki számára kötelező a latin nyelv.  
Felvételi vizsga:  

• magyar nyelvből és matematikából egységes (központi) írásbeli vizsga 

• szóbeli vizsga magyarból és történelemből  
 
 
 
 
 

http://www.berzsenyi.hu/


2. Komplex természettudományos osztály (négy évfolyamos) 
     
 

Az osztály fele fizika speciális tantervű (tagozatkódja: 3200), másik fele pedig biológia- kémia 
speciális tantervű (tagozatkódja: 3100). A fizika tagozat emelt óraszámú matematikát tanul, ami lehetővé 
teszi az emelt szintű érettségit (a fizika mellett) ebből a tantárgyból is. Fizika tagozaton a szintén magas 
óraszámú informatika oktatás középszintű érettségire készít fel. Az utolsó két évben kellő számú 
jelentkező esetén lehetőség van informatikára fakultációra. Ebben az esetben az emelt szintű érettségire 
informatikából is felkészülhetnek tanulóink. Amennyiben kevés a jelentkező, akkor fakultációs óra 
keretében (tanórán kívül) történhet a felkészítés az emelt szintű informatika érettségire. A biológia 
tagozaton emelt óraszámban tanulnak diákjaink biológiát és kémiát 4 éven keresztül, oktatásunkat 
biológia és kémia labor-foglalkozásokkal egészítjük ki.  
Ebben az osztályban első idegen nyelv az angol (sávos rendszerben). Második idegen nyelvként 
választható a francia, német, olasz, orosz vagy latin közül egy (10. osztálytól). 
 
 
Felvételi vizsga a biológia-kémia tagozatra:  

• magyar nyelvből és matematikából egységes (központi) írásbeli vizsga 

• szóbeli vizsga biológiából és kémiából 
Felvételi vizsga a fizika tagozatra:  

• magyar nyelvből és matematikából egységes (központi) írásbeli vizsga 

• szóbeli vizsga fizikából 
 
 
 

3. Speciális tantervű idegen nyelvi osztály (négy évfolyamos): 
 
    
  Az osztályban 3 nyelvi csoportot indítunk: olasz-angol (tagozatkódja: 4100), francia-angol 
(tagozatkódja: 4200) és német-angol (tagozatkódja:4300). Az angol nyelv minden tagozaton haladó 
szintről, az olasz, német és francia nyelv kezdő szintről indul, de emelt óraszámban (heti 6 óra). A 
tagozatos nyelveket négy éven keresztül oktatjuk. Az angol nyelvet 10-11 évfolyam végén érettségivel 
zárják diákjaink. A sikeres középszintű vizsga után tanulóink választhatnak emelt szintű angol nyelvi 
képzést  felkészítést, vagy egy  új, harmadik nyelv elkezdését. 
 
Felvételi vizsga a nyelvi osztályba:      

• magyar nyelvből és matematikából egységes (központi) írásbeli vizsga  

• szóbeli vizsga magyarból  

• rövid meghallgatás angol nyelvből  
 
 
Figyelem! 
A szóbeli vizsga mindhárom nyelvi szakra egységes, tehát ebbe az osztályba csak egy 
szóbeli vizsgát kell tenni abban az esetben is, ha több nyelvszakot jelöl meg a jelentkező. 
Ugyanakkor új nyelvi tagozat megjelölésére a jelentkezési lapok leadása után már nincs 
lehetőség. 

 
 
 



 
 
 

4. Hat évfolyamos speciális matematika tantervű osztály (tagozatkódja: 1000) 
 
A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 1963 óta működik matematika tagozat. Több évtizedes tapasztalat és 
hagyományok alapján az 1993/94-es tanévben indítottuk be a hat évfolyamos speciális matematika 
tantervű osztályunkat. Ebbe az osztályba a kifejezetten matematika iránt érdeklődő, és e tárgyból 
tehetséges gyerekeket várjuk. A matematika tantervű osztályban első idegen nyelv az angol. Második 
idegen nyelvként - 10. osztálytól - választható a francia, német, olasz, orosz vagy latin közül egy. 

 
Felvételi vizsga a hat évfolyamos speciális matematika osztályba: 

▪ magyar nyelvből és matematikából egységes (központi) írásbeli vizsga   
▪ szóbeli vizsga matematikából  

 
Figyelem! 
Speciális matematika tantervű osztályunkba az általános iskola hatodik osztálya után lehet 
jelentkezni!    
 
 

 

5. Négy évfolyamos speciális matematika tantervű osztály  (tagozatkódja: 1100) 
 
Becsatlakozási lehetőség a nyolcadik osztály után! A nyolcadik osztályt végzettek korlátozott 
számban /évente maximum 4-5 fő/, csak felvételi vizsga letételével, kapcsolódhatnak be a speciális 
matematika tantervű osztályunk munkájába. (ld. 4. pont) 
 
Felvételi vizsga a matematika osztályba (nyolcadikosoknak):  

• magyar nyelvből és matematikából egységes (központi) írásbeli vizsga 

• szóbeli vizsga matematikából 
 

 

 

 

 

A FELVÉTELI VIZSGÁK MENETÉRŐL 
négyévfolyamos képzéseknél 

 
A központilag szervezett egységes írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje:  

 

2021. december 03. (péntek) 
 
A gimnáziumban egységes írásbeli vizsgát szervezünk.  
 
Egységes felvételi írásbeli vizsga 8. osztályosoknak 
 

• 2022. január 22. (szombat) 10 óra 
 



Az egységes írásbeli vizsgákra a jelentkezési lapjukat benyújtó tanulóknak nem küldünk vizsgabehívót.  
A felvételizőknek a választott felvételinek megfelelő időpontokban a vizsga megkezdése előtt 15 perccel 
kell a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban megjelenniük. A diákigazolványukat kérjük, hozzák magukkal.    
 

• pótló írásbeli 2022. január 27. (csütörtök) 14 óra 
• a dolgozatok tervezett megtekintése:  

 

                                2022. február 1. (hétfő) 8-tól 16 óráig 

 ez az időpont a jogszabályok és a járványügyi helyzet változása miatt még alakulhat. 
 
A vizsgák eredményéről szóló „Értékelőlapok’” a megtekintés napján vehetők át.      
Azok a tanulók, akik az egységes írásbelit nem a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban írják meg, gimnáziumi 
felvételi jelentkezési lapjukhoz mindenképpen csatolják a vizsga (vagy vizsgák) eredményeit tartalmazó 
„Értékelőlap” másolatát. 

 
 

 

A középiskolai felvételi jelentkezési lapok beérkezésének 
határideje: 

2022. február 18. (péntek) 
 

A jelentkezési lap beadása egyben a szóbeli vizsgákra történő jelentkezés. A jelentkezési lapon a 
jelentkező iskolánk több tagozatát is megjelölheti egyszerre (lásd: tagozatkódok). Jelentkezési lapot az 
általános iskolában lehet beszerezni, illetve az Internetről letölthető.  
 
A szóbelire behívottak listáját legkésőbb 2022. március 1-én hozzuk nyilvánosságra e-mail-értesítő 
rendszer segítségével. 
 Erről külön értesítést levélben nem küldünk.  
 

Az egyes tagozatokra a szóbeli vizsgákat 2022. március 7-én (hétfő) 11 
órától, március 8- án (kedd) 11 órától, valamint március 9-én (szerda) 8 
órától tartjuk - előzetes beosztás alapján.  

 
Minden speciális tantervű osztály esetében az adott szaknak megfelelő tárgyból kell szóbeli vizsgát tenni 
(lásd: felvételi követelmények). 
 Annak, aki több szakra is jelentkezik, annyi szóbeli vizsgát kell tennie, ahány tagozatot megjelölt. Ez alól 
kivétel a nyelvi osztály, mert ott – függetlenül attól, hogy olasz-angol, francia-angol vagy német-angol 
szakra jelentkezik valaki-, a felvételi vizsgák azonosak, ezért bármely nyelvet is választja a jelentkező, 
csak egy szóbeli vizsgát kell tennie.   
Az a tanuló, aki nem tesz/ tehet szóbeli vizsgát, nem kerül rangsorolásra és értesítést erről nem 
kap.   
                                                        
A szóbeli vizsgákat követően a honlapon tesszük közzé a végső rangsort (ideiglenes felvételi jegyzék) 
legkésőbb 2022. március 16-án. Ez után a győri Felvételi Központ dönt a felvételekről a rangsor és a 
felvételi adatlapok alapján. A jelentkezők a végső értesítést a felvételről vagy az elutasításról 2022. 
április 29-ig kapják meg írásban.  
 



 
 
 

FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS 
A NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSEKRE 

       (nyolcadik osztályosok számára) 
 
Mindegyik osztályunkba felvételi vizsgával lehet bekerülni.  
A felvételi összeredményébe beszámítjuk az általános iskolai eredményeket (hozott pontok), az egységes 
írásbeli vizsgán elért eredményeket, és a szóbeli vizsgákon elért eredményeket. 
 
Hozott pontok (elérhető pontszám 25%-a):  
A hozott pontokat (50 pont) a hetedikes év végi és a nyolcadikos félévi osztályzatok összege adja. A 
beszámított tárgyak minden tagozaton: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy élő 
idegen nyelv. és egy természettudományos tárgy. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az esetlegesen rosszul 
rögzített pontszámok változtatására a szóbeli vizsgáig van lehetőség. 

   
 
Egységes írásbeli vizsgák (elérhető pontszám 50%-a): 
Az egységes írásbeli felvételi vizsgák egy időben szerveződnek országszerte magyar nyelvből és 
matematikából. Jelentkezési határidő: 2021. december 3. 
 
Bármely négyosztályos tagozatunkra jelentkező tanulók meg kell, hogy írják az egységes írásbeli 
feladatsort anyanyelvből (50 pont) és matematikából (50 pont) is.  
 
Szóbeli vizsgák (elérhető pontszám 25%-a): 
Az egységes írásbelit követően kerül sor a tagozat-választásnak megfelelő iskolai szóbeli vizsgákra. 
Szóbeli vizsgákra csak azokat a tanulókat hívjuk be, akik az egységes írásbelin, valamint az általános 
iskolából hozott pontok alapján a legjobban teljesítettek.  
A vizsgázók rangsorolása a felvételi összpontszám alapján történik, melyek a következők:  
 

  hozott pontok        egységes írásbeli       szóbeli pontok 
                anyanyelvből és 

                   matematikából 
 

 
                                 =                          +                              + 

 
 

 

A végső rangsor megállapításánál az azonos végső összpontszámot elérő tanulók közül azokat 
soroljuk előrébb, akik a szóbelin nyújtott teljesítményükre több pontot kaptak. 
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FELVÉTELI A HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSRE 
SPECIÁLIS MATEMATIKA TAGOZATRA 

      (hatodik osztályosok számára) 
 

A HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUMBAN 
 
A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 1963 óta működik matematika tagozat. Több évtizedes 

tapasztalat és hagyományok alapján az 1993/94-es tanévben indítottuk be a hat évfolyamos speciális 
matematika tantervű osztályunkat. Komoly tapasztalatok és kiváló eredmények birtokában hirdetjük meg 
erre a tanévre is speciális matematika tantervű hat évfolyamos osztályunkat. 

 Évfolyamonként egy osztályt működtetünk, alaptantervű osztályunk tehát nincs.  
 
Ebbe az osztályba a kifejezetten matematika iránt érdeklődő, és e tárgyból tehetséges gyerekeket 

várjuk, akik szívesen elmélyednek a matematikai problémákban. Célunk az általános alapműveltség 
elsajátíttatása mellett a matematikai képességek fejlesztése, illetve az átlagosnál magasabb szintű 
képzés biztosítása.  A magasabb óraszám matematikából azt jelenti, hogy elsősorban az összefüggések 
felismertetésére, az önállóság növelésére, a képességek kibontására, a tananyag bővítésére, 
elmélyítésére fordítunk több időt. A speciális matematika tagozat tanterve jóval túlmutat az emelt szintű 
érettségi anyagán. 

A hatéves tanulmányok tehát lehetőséget adnak arra, hogy matematikából emelt szintű 
érettségire is alaposan felkészítsük a tanulóinkat. Ugyanakkor a 11. osztálytól fakultációs választás 
alapján még egy tárgyból is mód nyílik az emelt szintű érettségire való felkészülésre. 

A magas színvonalú matematikaképzés mellett nagy súlyt kap az idegen nyelvi képzés is. A 
matematikát, az informatikát és az idegen nyelveket csoportbontásban oktatjuk.  

Első idegen nyelvként ebben az osztályban angolt tanítunk. Az első idegen nyelv oktatása a 11. 
év végén befejeződik azzal az elvárással, hogy a tanulók többsége vagy állami nyelvvizsgát vagy 
előrehozott érettségit tegyen. Az angol nyelvet sávosan oktatjuk, ami azt jelenti, hogy kilencedik 
osztályban a szintfelmérő alapján új angol nyelvi csoportokat hozunk létre, így lehetőség van gyorsabban 
haladó csoportba kerülni. A második idegen nyelvet a 10. osztályban indítjuk és a 12. osztály végéig 
tanítjuk. Második nyelvként - megfelelő számú jelentkező esetén - választható a német, az olasz, a francia 
orosz vagy a latin nyelv közül egy. A választás a tanulmányi eredmény függvénye. 

Az idei felvételiről valamilyen okból lemaradók vagy a matematikából későbben érők számára 
nyolcadik osztályban korlátozott számban (4-5 fő) – felvételi vizsgával - lehetőséget adunk a nyolcadikos 
speciális matematika tagozat munkájához való csatlakozásra. (E tagozatnak a kódja: 1100)  
 

 
 

FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 
a hatosztályos speciális matematika osztályba 

 
 
A speciális tantervű hatosztályos matematika osztályunkba az egységes írásbeli felvételi, az általános 
iskolai tanulmányi eredmények (hozott pontok) és szóbeli vizsga alapján a legjobb eredményt elérő 
tanulók kerülhetnek be.   
 
Hozott pontok:  
 



 A hozott pontokat (50 pont) az ötödikes év végi és a hatodikos félévi osztályzatok összege adja. A 
beszámított tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy élő idegen nyelv, és egy 
természettudományos tárgy. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az esetlegesen rosszul rögzített pontszámok 
változtatására a szóbeli vizsgáig van lehetőség. A pontszámítás pontosítása érdekében kérjük, csatolják 
a tanuló bizonyítványmásolatát. 
 A hatosztályos speciális matematika tagozatunkra jelentkező tanulók anyanyelvből is, és matematikából 
is meg kell, hogy írják az egységes írásbeli feladatsort, valamint szóbelizniük kell matematikából. Az 
összeredmény tekintetében azonos pontszám elérése esetén a szóbelin a magasabb pontszámot elérő 
tanulókat soroljuk előre. 
 

hozott pontok         központi írásbeli pontok             szóbeli 
                                                                                       matematikából +   anyanyelvből   
      

 
 

    
 
 

A 6. OSZTÁLYOSOK FELVÉTELI VIZSGÁINAK MENETÉRŐL 
 
A központilag szervezett egységes írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje: 

2021. december 03. (péntek) 
Felvételi írásbeli vizsga 6. osztályos képzésre:  

2022. január 22. (szombat) 10 óra 
Pótló írásbeli vizsgák (azon tanulók számára, akik alapos ok miatt nem tudtak részt venni a rendes 
írásbeli vizsgán): 2022. január 27. (csütörtök) 14 óra 
Hatosztályos képzésre írt dolgozatok tervezett megtekintése:  
 

2022. február 1. (kedd) 8.00-16.00 óra közt 
 

A vizsgák eredményéről szóló „Értékelőlapok’” a megtekintés napján vehetők át.      
Azok a tanulók, akik az egységes írásbelit nem a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban írják meg, gimnáziumi 
felvételi jelentkezési lapjukhoz mindenképpen csatolják a vizsga (vagy vizsgák) eredményeit tartalmazó 
„Értékelőlap” másolatát. 
. 
 

A középiskolai felvételi jelentkezési lapok beérkezésének 
határideje: 

 
2022. február 18. (péntek) 

 
 

A jelentkezési lap beadása egyben a szóbeli vizsgákra történő jelentkezés. 

Kérjük csatolni az 5. év végi és a 6. félévi bizonyítványok fénymásolatát!  
 

A jelentkezési lap beadása egyben a szóbeli vizsgákra történő jelentkezés. 

50

0 

 
 

50 50 50 

 

 

 

FELVÉTELI 
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SZÓBELI VIZSGÁK:  
A szóbeli vizsgára behívottak közzététele legkésőbb 2022. március 1-én. 
 
A szóbeli vizsgákat 2022. március 7-én (hétfő) 11 órától, március 8- án (kedd) 11 órától, valamint 
március 9-én (szerda) 8 órától tartjuk - előzetes beosztás alapján.  
 
Az a tanuló, aki nem tesz/ tehet szóbeli vizsgát, nem kerül rangsorolásra és értesítést erről nem 
kap.   
A szóbeli vizsgákat követően a honlapon tesszük közzé a végső rangsort (ideiglenes felvételi jegyzék) 
legkésőbb 2022. március 16-án. Ez után a győri Felvételi Központ dönt a felvételekről a rangsor és a 
felvételi adatlapok alapján. A jelentkezők a végső értesítést a felvételről vagy az elutasításról 2022. 
április 29-ig kapják meg írásban.  
 

 

 


